Uznesenia zo zasadnutia OZ 12.2.2013
Uznesenie č. 8/OZ/2013
OZ schvaľuje konštrukciu výstavby nájomných bytov 3x12 b.j. – t.j. výstavbu nájomných bytov
na parcelách č. 1118/1, 1118/2 a 2289/1 stavebnou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje
vypracovanie projektu, kompletné služby v oblasti inžinieringu, vybudovanie inžinierskych sietí
zabezpečuje stavebného dozora. OZ súhlasí s prenájmom pozemku s parc. č. 1118/1, 1118/2
a 2289/2 na výstavbu nájomných bytov až do finančného vysporiadania vybudovaného bytového
domu.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 0 poslanec, zdržal sa: 1 poslanec
Uznesenie č. 9/OZ/2013
OZ poverí spoločnosť AVA-stav, s.r.o., Galanta s vypracovaním situačného plánu 3x12
bytových domov a s vypracovaním podrobného harmonogramu výstavby.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec

Uznesenie č. 10/OZ/2013
OZ poverí starostu obce Tešedíkovo s rokovaním s vedením Trnavskej arcidiecézy ohľadom
dlhodobého prenájmu a rekonštrukcie budov starej školy a škôlky v centre obce Tešedíkovo.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 11/OZ/2013
OZ schvaľuje čerpanie rozpočtu Obce Tešedíkovo za rok 2012 bez výhrad.
Hlas.: všetci za
Uznesenie č. 12/OZ/2013
OZ schvaľuje prémie zástupcu starostu obce za mesiac február 2013 vo výške 27,22 %.
Tajné hlasovanie
Uznesenie č. 13/OZ/2013
OZ schvaľuje zámer dlhodobého prenájmu časti pozemku vo vlastníctve obce s parc. č. 1115/3
o výmere 50 m2 vedľa parcely č. 743/2 - plánovaná predajňa kŕmnych zmesí, na dobu 30 rokov
pre žiadateľov: Ing. Irma Farárová a Imrich Álló, obaja bytom Neded č. 1303. Výšku nájomného
obec určí podľa VZN obce. Po uplynutí 30 rokov žiadatelia získajú predkupné právo na
predmetný pozemok.
Hlas.: všetci za

Uznesenie č. 14/OZ/2013
OZ odmieta žiadosť o poskytnutie finančnej podpory žiadateľovi „Harmónia – Cena maďarskej
hudby na Slovensku – Harmónia – Szlovákiai magyar Zenei díj“ Občianske združenie Nesvady.
Hlas.: za: 9 poslancov, proti: 1 poslanec, zdržal sa: 0 poslanec
Uznesenie č. 15/OZ/2013
OZ schvaľuje poskytnutie finančnej podpory vo výške 200,- eur pre Združenie rodičov pri ZŠ
s VJM – Alapiskola k zabezpečeniu oblečenia novovzniknutého detského tanečného súboru
Základnej školy s VJM v Tešedíkove.
Hlas.: všetci za

